Regulamin uczestnictwa w Wydarzeniu Gospodarczym
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa przedsiębiorców z województwa pomorskiego
w wydarzeniu gospodarczym organizowanym w dniu 20 października 2017 r. w ramach projektu
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie
pomorskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§1
Słownik Pojęć stosowanych w Regulaminie
1. Wydarzenie: Wydarzenie Gospodarcze odbywające się w terminie 20 października 2017 r. na terenie
Trójmiasta,
którego celem jest wsparcie wybranych przez Organizatora przedsiębiorców
z województwa pomorskiego, przez umożliwienie im nawiązania kontaktów gospodarczych,
w ramach spotkań B2B z przedstawicielami biznesu oraz amerykańskimi instytucjami wspierającymi
przedsiębiorców, w tym w szczególności w zakresie eksportu towarów, usług, technologii i know how.
2. Organizator: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Partner
projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie
pomorskim” w ramach którego organizowane jest Wydarzenie.
3. Uczestnik Wydarzenia: – mikro, mały lub średni przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej), którego siedziba rejestrowa znajduje się na terenie
województwa pomorskiego, oraz osoba reprezentująca firmę/instytucję z otoczenia biznesu
zakwalifikowany przez Organizatora do udziału w Wydarzeniu.
§2
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
1. Wydarzenie kierowane jest głównie do przedsiębiorców, którzy spełniają następujące kryteria:
a. posiadają siedzibę firmy rejestrową na terenie województwa pomorskiego,
b. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:
 innowacyjne technologie wodne,
 innowacje w obszarze gier ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora gier
elektronicznych oraz firm programistycznych/IT,
 systemy autonomiczne dla pojazdów.
c. należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej),
oraz do osób reprezentujących firmy/instytucje z otoczenia biznesu powiązane z ww.
sektorami.
2. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do pełnego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach B2B
objętych Wydarzeniem oraz przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, Uczestnik Wydarzenia niezwłocznie poinformuje
o tym Organizatora.
4. Miejsce i termin spotkania zostanie określony przez Organizatora przed rozpoczęciem Wydarzenia.
5. Uczestnik Wydarzenia deleguje do uczestnictwa w spotkaniu swoich przedstawicieli.
6. Organizator może określić maksymalną liczbę osób biorących udział w Wydarzeniu.
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§3
Zgłaszanie uczestnictwa
1. Zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl.
2. Uczestnik zainteresowany udziałem w Wydarzeniu prześle do Organizatora formularz
zgłoszeniowy podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika Wydarzenia
w terminie do dnia 06.10.2017 r. do godz. 16:00.
3. Formularz zgłoszeniowy jest złożony z chwilą wpływu do Organizatora.
4. Jeżeli w ww. terminie nie wpłynie wystarczająca liczba formularzy zgłoszeniowych, Organizator
może przedłużyć termin ich składania.

§4
Kryteria i sposób wyboru Uczestników Wydarzenia
1. Dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z chęcią uczestnictwa
w Wydarzeniu.
2. Organizator zakwalifikuje do udziału w Wydarzeniu maksymalnie 50 Uczestników, którzy złożyli
formularz zgłoszeniowy i spełniają warunki uczestnictwa w Wydarzeniu określone w § 2 pkt. 1.
O zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu decydują spełnienie kryteriów określonych w § 2 ust.
1 Regulaminu oraz kolejność zgłoszeń.
3. Uczestnicy niezakwalifikowani do udziału w Wydarzeniu zostaną wpisani na listę rezerwową.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu, odmowie zakwalifikowania albo o wpisaniu na listę
rezerwową uczestnicy, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy, zostaną poinformowani przez
Organizatora telefonicznie bądź poprzez e-mail najpóźniej do dnia 10.10.2017 r. do godz. 16:00.
5. Zakwalifikowani do Wydarzenia uczestnicy będą zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi
w terminie do dnia 13.10.2017 do godz. 12:00 wypełnionego formularza danych ewidencyjnych
firmy wraz ze zdjęciem oraz informacje/oczekiwania z uczestnictwa w spotkaniu.

§5
Koszty i poziom dofinansowania
1. Udział w organizowanym Wydarzeniu jest bezpłatny.
2. Uczestnik Wydarzenia we własnym zakresie pokrywa wszelkie ewentualne koszty związane
z udziałem w Wydarzeniu tj. w szczególności: transportu, zakwaterowania, materiałów promocyjnych
Uczestnika Wydarzenia udostępnianych w czasie spotkania B2B, itd. Koszty te nie podlegają zwrotowi
w żadnym zakresie.
3. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że Wydarzenie jest finansowane z udziałem
dofinansowania z Unii Europejskiej. W związku z powyższym Organizator zobowiązany jest do
osiągnięcia wskaźników uczestnictwa przedsiębiorców w Wydarzeniu. W przypadku
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nieusprawiedliwionej nieobecności zgłoszonego Uczestnika Wydarzenia skutkującego nieosiągnięcie
wskaźników określonych wyżej, Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora
za nieosiągnięcie wskaźników uczestnictwa.
§6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety satysfakcji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) bezpieczeństwo Uczestników Wydarzenia w trakcie jego trwania;
b) szkody tytułem utraty majątku Uczestnika Wydarzenia;
c) inne szkody lub straty (w tym bez ograniczeń utratę wartości bądź zysków, straty
tytułem przerw w pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne szkody
handlowe).
3. W trakcie trwania Wydarzenia będą wykonywane zdjęcia i nagrania. Nagrania i zdjęcia ukazujące
logotypy, znaki handlowe Uczestników Wydarzenia oraz wizerunki przedstawicieli Uczestników
Wydarzenia mogą być używane w celu promocji wydarzenia w różnych mediach (dokumenty,
telewizja, Internet itp.).
4. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu, Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na publikowanie
przez Organizatora ewentualnych artykułów prasowych, zdjęć, Informacji o produktach oraz
broszur przed, w trakcie i po Wydarzeniu, jeżeli działania te mają na celu promowanie Wydarzenia
oraz/lub Uczestnika Wydarzenia.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

